Вие и народният
представител от
вашия регион
Лесен за
четене формат

1

Относно тази брошура
Тази брошура е за:
- Народното събрание
и народните
представители;
- Какво могат да
направят народните
представители за вас.
Другото име на
Народното събрание е
парламент.
Другото име
на народния
представител е
депутат.
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За депутатите
Вие и хората във вашия
регион избирате
депутат, като гласувате
за него.

Вашият депутат е в
Парламента, за да
говори от името на
хората във вашия
регион.

Вашият депутат работи
в Парламента.
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Парламентът е група от
хора, които избираме,
за да правят закони и
да проверяват какво
прави правителството.
Вашият депутат може
да говори в Парламента
за това, от което се
нуждаят хората във
вашия регион.

Как може да ви помогне
вашият депутат
Част от работата на
вашия депутат е да
помага на хората
във вашия регион за
техните проблеми.
Например, той може:
- да помоли
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правителството за
помощ;
- да подкрепи
вашата кампания за
промяна на нещо.

Вашият депутат не
може да помогне с
всичко. Той не може да
реши всички проблеми.
Вашият депутат трябва
да реши с какво може
да помогне.
Преди да помолите
вашия депутат за
помощ, трябва да се
опитате да разрешите
проблема сами.
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Проблеми, по които може
да помогне вашият депутат
Вашият депутат може
да съдейства при
проблеми със:
- здравни служби и
болници;
- данъчно и
национално
осигуряване /това са
пари, които плащате
на правителството,
когато работите/;
- помощи /това са
пари, които може
да получите като
надбавка за хора
с увреждания или
подкрепа при ниски
доходи/;
- пенсии /това са пари,
които спестявате,
за времето, когато
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остареете/;
- образование
/например достъп до
образование/.
Вашият депутат не
може да помогне за
решаване на:
- проблеми със
съседите;
- проблеми с вашите
работодатели /това
са хората, за които
работите/;
- семейни проблеми;
- проблеми с фирми,
които са ви продали
нещо, което не
работи;
- решения, взети от
съда;
- неща, за които
отговаря Общинският
съвет.
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Проблеми, за които
Общинският съвет отговаря
Вашият депутат не
може да помогне за
всички проблеми.
За проблеми,
свързани с работата
на Общинския съвет,
можете да говорите
с някой, наречен
съветник.
Съветник е някой, за
когото вие и хората от
вашия регион гласувате
на местни избори за
местен парламент.
Той работи за вашия
Общински съвет.
Съветниците взимат
важни решения за
вашия регион.
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Можете да говорите с
тях за неща като:
- местен данък;
- ремонт на жилища,
ако вашият дом
е собственост на
местната община;
- социални услуги
/общината отговаря
за това, хората да
получат необходимата
подкрепа/;
- ежедневни проблеми
в училищата.

Кой е вашият депутат
Можете да разберете
кой е вашият депутат:
- като попитате в
местния офис на
партията;
- с обаждане до
централата на
Парламента;
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- като отидете на
интернет страницата
на Парламента.

Как да влезете в контакт
с вашия депутат
Пишете му на адреса
на Парламента.
Напишете името
на вашия депутат в
горната част на адреса.
Обадете се по
телефона до
централата на
Парламента.
Поискайте да бъдете
свързани с кабинета на
вашия депутат.
Изпратете му
електронно писмо.
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Депутатите имат
електронна поща.
Електронната им
поща е посочена на
интернет страницата
на Парламента. Също
можете да се обадите
на централата на
Парламента, за да я
разберете.
Идете да се срещнете
с него.
Може да успеете да
говорите с вашия депутат
лице в лице. Разберете
кога можете да направите
това, като:
- попитате в местния
офис на партията;
- изпратите запитване
за среща до
електронната поща на
вашия депутат;
- се обадите в кабинета
на вашия депутат.
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